
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
 
 

PROIECT 
 
 

     HOTARÂRE 
 

privind aprobarea obiectivul de investitii « Strand oras Targu-Neamt, judetul Neamt” 
      
                 
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, Ordinul nr. 1851/2013 al MDRAP pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, Ordinului nr. 919 din 12 iunie 
2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013;  
            Luând act de expunerea de motive nr. 14.965/24.10.2018, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 14.966/24.10.2018 al Serviciului Investiţii şi al Compartimentului 
Financiar Contabil; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTARASTE : 
 

Art. 1. Se aproba obiectivul de investitii  „Strand oras Targu-Neamt, judetul Neamt” cu o 
valoare estimata a investitiei de 4.791.942,00,00 lei, din care lucrari de constructii-montaj in valoare de 
3.088.654,00 lei (valori inclusiv TVA), conform devizului general (anexa nr. 1). 

 
Art. 2. Directia contabilitate, buget, finante si Serviciul Investitii din cadrul Primariei orasului 

Targu-Neamt va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 
Art. 3. Secretarul orasului Targu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 

institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 

Initiator, 
 

Primar 
  Harpa Vasilică 

 
 
 

                Avizat legalitate,  
                                    Secretar , 

                  jr. Sabin Isabela 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                    APROB, 
Serviciul Investitii                                                                                                      PRIMAR, 
Nr. 14966/24.10.2018                                                                                      HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivul de investitii „Strand oras Targu-Neamt, 

judetul Neamt” 
 

 
 

Avand in vedere intentia de accesare a unui imprumut extern pentru realizarea unor lucrari de 
investitii in orasul Targu-Neamt, este necesara modernizarea zonei situata in imediata apropiere a 
Cetatii Neamtului, zona frecventata de turisti pe parcursul intregului an. 

Astfel, se are in vedere realizarea unui strand situat in incinta parcului de la poalele Cetatii 
Neamtului, strand care va deservi atat cetatenii din oras cat si vizitatorii aflati in zona. 

Lucrarile vor cuprinde realizarea urmatoarelor obiecte principale: 
- Amenajare/construire bazin de inot; 
- Construire spatiu grup de pompare; 
- Realizare platforme betonate placate cu cauciuc antiderapant; 
- Realizare spatii comerciale; 
- Realizare spatii tehnice, vestiare, grupuri sanitare; 
- Achizitie echipamente pentru piscine; 
- Dotari. 
Avand in vedere cele mentionate mai sus , va supunem spre analiza si aprobare, realizarea 

obiectivului de investitii „Strand oras Targu-Neamt, judetul Neamt”, cu o valoare totala estimata 

de 4.791.942,00 lei, din care valoarea de  constructii-montaj este de 3.088.654,00 lei (valori 

inclusiv TVA). 

 
 

 

 

     Director executiv,                                                                                Sef Serviciul Investitii, 

         ec. Iosub Ecaterina                                                                               ing. Durbaca Sorin 

 

 

       Sef Serviciul juridic, 

           jr. Iftode Oana  

 
 



 2

 
Primaria orasului Tirgu Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 14965/24.10.2018                                            

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivul de investitii  „Strand oras Targu-Neamt, 

judetul Neamt” 
 
 
 
 

Avand in vedere intentia de accesare a unui imprumut extern pentru realizarea unor lucrari de 
investitii in orasul Targu-Neamt, este necesara modernizarea zonei situata in imediata apropiere a 
Cetatii Neamtului, zona frecventata de turisti pe parcursul intregului an. 

Astfel, se are in vedere realizarea unui strand situat in incinta parcului de la poalele Cetatii 
Neamtului, strand care va deservi atat cetatenii din oras cat si vizitatorii aflati in zona. 

Pentru stabilirea nivelului de creditare se va supune spre aprobare valoarea totala a obiectivului 
de investitii „Strand oras Targu-Neamt, judetul Neamt”. 

 
 

              
 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 


